
Info og ak viteter:  
På hjemmesiden og vores facebookside finder du en lang række 
oplysninger om både ak viteter, koncerter og prak ske forhold.  
 

Kontakt: 
Musikskolens kontor ligger på Ørstedskolen i Rudkøbing, hvor 
musikskoleleder Henrik Thygesen er at træffe på:  
 

Tlf.: 63516464   eller   Mail:  musikskolen@langelandkommune.dk 
 
Ferier i skoleåret 22/23: (alle dage inkl.) 

Sæsonstart .......... mandag 22. august 
E erårsferie ........ lørdag 15. oktober‐ søndag 23. oktober 
Juleferie .............. onsdag 21.december ‐ rsdag 3. januar  
Vinterferie… ........ lørdag 11. februar ‐ søndag 19. februar 
Påskeferie ........... lørdag 1. april ‐ mandag 10. april 
Kr. himmelfart .... torsdag 18. maj ‐ søndag 21. maj      
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- lyst til musik! 

LANGELAND MUSIKSKOLE - ÅRSFOLDER 

2022/23 2022/23 



Langeland Musikskole  
 
Velkommen l sæson 2022/23, hvor vi byder indenfor l musikalsk fælles-
skab og smi ende lyst l musik.  
 

Sæsonen er på 32 uger og starter fra mandag 22. aug. 2022. Der undervises 
i musikalsk grundskole, instrument på hold og solo, samt orkestre og kor. 

Instrumentalundervisning - solo og hold: 
Vi lbyder Soloundervisning 20 min./uge ‐ nu også med mulighed for  

lkøb af teoridage!  
Begynderelever anbefaler vi starter på hold med 3 eller 4 elever, der 
følger samme undervisningsplan i lek oner af 45 min./uge. Inkluderet 
er 4 ekstra teoridage à 1½ me i løbet af året, hvor man sammen med 
andre instrumenthold lærer om musikteori, begreber og metoder. 

 
Samspil: 

At spille musik sammen er både sjovt og lærerigt. Her udfordrer du både 
dit instrument og din musikalitet på mange måder sammen med andre. 
Vi anbefaler at alle elever lmelder sig samspil. 
 

Projektuger, Workshops og Events: 
I musikskolen er du en del af et fællesskab, hvor der året igennem er  
flere forskellige arrangementer udover undervisning f.eks. projektuger‐
ne i e er‐ og forår med oplevelser på tværs, workshops, koncerter, sko‐
leturnéer, voliture m.fl. Det kan du læse meget mere om på 
www.langelandmusikskole.dk  

Musik er udviklende for både hjerne, krop og fællesskab. Musik er den faglige 
udviklings fundament. Musik er hjernegymnas k. Musik er levende fællesskab.   

Undervisnings lbud og priser pr. sæson: 
 
INSTRUMENTALUNDERVISNING u. 25 år:   

- hold på 3‐4 elever i 45 min./uge inkl. 4 teoridage à 1½ t............ 2.000 kr. 
- solo i 20 min./uge ........................................................................ 2.000 kr. 
‐ 4 teoridage à 1½ t./år  (kun soloelever) .............................................. 200 kr. 

(Særlige ønsker noteres i bemærkningsfelt ved lmelding) 
 
SAMMENSPIL u. 25 år: 45 min./uge i mindre orkestre 

‐ lmeldt instrumentalundervisning ................................................ 500 kr. 
‐ ikke lmeldt instrumentalundervisning ...................................... 1.200 kr. 

 
MUSIKALSK GRUNDSKOLE: 

Førskolebørn, 30 min./uge. ............................................................ 740 kr. 
Bh.kl. ‐ 3. kl., 45 min./uge ............................................................ 1.140 kr. 

 
VOKSENPRISER over 25 år: 

Instrumentalundervisning 20 min./uge ........................................ 2400 kr. 
Sammenspil:  

   ‐ lmeldt instrumentalundervisning .............................................. 600 kr. 
   ‐ ikke lmeldt instrumentalundervisning ................................... 1.400 kr. 

Salos koret  ..................................................................................... 600 kr. 
 
INSTRUMENTLEJE (pr. sæson) .............................................................. 700 kr. 
 
INDMELDELSESGEBYR ..................................... ……………………………………25 kr. 

 

Priserne er for hele sæsonen (32 uger) og opkræves med enkelte  
undtagelser i 4 rater. Der ydes søskenderabat.  
Yderligere info på: www.langelandmusikskole.dk 
 
 
 

Tilmelding: 
Der er åbent for tilmelding hele året på hjemmesiden. Ved tilmelding ef‐
ter 15. juni, kan det være sværere at finde en optimal spilletid.  


